
 

UMOWA DEALERSKA nr………………../………………../2019 
 

Zawarta w dniu……………………… w Katowicach, pomiędzy Unibit sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 
ul. Porcelanowa 51, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150239, reprezentowaną przez Witolda 

Sznicera – Prezesa Zarządu, zwaną dalej DOSTAWCĄ, a ODBIORCĄ określonym w załączniku 1 
(kwestionariusz odbiorcy), reprezentowanym przez osobę do tego uprawnioną. 
 

Art. 1. Przedmiot umowy 
 
DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczania ODBIORCY na podstawie umów kupna-sprzedaży 

(zwanych dalej transakcjami) oferowanych przez DOSTAWCĘ produktów, tj. wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, nośników magnetycznych oraz 
akcesoriów wyposażenia stanowiska komputerowego. ODBIORCA zobowiązuje się do odbioru 
w/w produktów oraz zapłaty uzgodnionej ceny. 

 
Warunki transakcji reguluje niniejsza umowa, łącznie z cennikiem DOSTAWCY aktualnym w dniu 
złożenia zamówienia. 

 
Art. 2. Przedmiot transakcji 
 

Przedmiotem poszczególnych transakcji mogą być produkty lub usługi znajdujące się w ofercie 
DOSTAWCY w dniu dokonania zamówienia przez ODBIORCĘ. 
 

Art. 3. Zamówienie 
 
3.1. Warunkiem wstępnym dokonania transakcji jest złożenie przez ODBIORCĘ zamówienia. 

3.2. Zamówienie może być dokonane w formie pisemnej, telefonicznej, faksem lub przez stronę 
WWW (pod warunkiem przyznania ODBIORCY hasła dostępu). 
3.3. Rozbieżności w stosunku do cennika DOSTAWCY wymagają jego zgody. 

3.4. Zamówienie zbiorcze na więcej niż jeden produkt będzie realizowane jak zamówienie 
jednostkowe na każdy produkt osobno, chyba, że ODBIORCA określi uprzednio inny sposób 
realizacji. 

3.5. Warunki realizacji zamówień przez system internetowy DOSTAWCY określa jego regulamin 
dostępny na stronie WWW, akceptowany przez ODBIORCĘ w trakcie zakładania konta dostępu 
przez uprawnioną do tego osobę. 

 
Art. 4. Ceny 
 

Ceny produktów oferowanych ODBIORCY ustalane są na podstawie cennika DOSTAWCY i mogą 
ulegać zmianom bez uprzedzenia. Dla rozliczenia transakcji stosowane są ceny z dnia 
potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

 
 
 
 

 
 
 



 

Art. 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 

 
5.1. Potwierdzenie otrzymania przez DOSTAWCĘ zamówienia jest równoznaczne z jego 
przyjęciem, z zastrzeżeniami ust. 5.2. – 5.7. 

5.2. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od 
DOSTAWCY, ODBIORCA zostanie zawiadomiony mailowo bądź telefoniczne w terminie do 7 dni 
od daty otrzymania zamówienia. 

5.3. Jeżeli w zamówieniu określono ceny inne niż wynikające z cennika, przyjęcie zamówienia 
następuje tylko poprzez wyraźne oświadczenie DOSTAWCY złożone w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania zamówienia. 

5.4. Określony w zamówieniu przez ODBIORCĘ termin płatności nie wiąże DOSTAWCY i nie 
staje się warunkiem transakcji, chyba, że DOSTAWCA wyrazi na to zgodę. 
5.5. DOSTAWCA może odmówić przyjęcia zamówienia lub realizacji zamówienia już przyjętego, 

jeżeli ODBIORCA opóźnia się z jakąkolwiek płatnością należną DOSTAWCY. 
5.6. DOSTAWCA może odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli ODBIORCA przekroczył lub 
przekroczy na skutek przyjęcia zamówienia przyznany mu limit kredytowy. 

5.7. DOSTAWCA może odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli nie posiada w magazynach 
odpowiedniej ilości produktów lub nie ma możliwości uzyskania produktów w rozsądnie 
przewidywalnym terminie. 
 
Art. 6. Realizacja zamówienia 
 
ODBIORCA może określić w treści zamówienia maksymalny termin jego realizacji. W przypadku 

niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie stosuje się postanowienie ust. 5.2. 
 
Art. 7. Odbiór towarów 

 
Sposób odbioru określa ODBIORCA w zamówieniu: 
7.1. z magazynu DOSTAWCY, 

7.2. dostawa przez DOSTAWCĘ, 
7.3. przesyłka dokonana przez przewoźnika DOSTAWCY (określa ODBIORCA w zamówieniu). 
 

Potwierdzeniem odbioru towaru przez ODBIORCĘ jest: 
A) pokwitowanie na fakturze dokonane przez przedstawiciela ODBIORCY – przy odbiorze 
określonym w ust. 7.1. oraz 7.2. 

B) dowód nadania (list przewozowy) wystawiony przez spedytora – przy odbiorze określonym w 
ust. 7.3. 
 

Art. 8. Rozliczenia 
 
Płatności pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ są dokonywane najpóźniej w terminie 

widniejącym na fakturze. 
DOSTAWCA może przyznać ODBIORCY na jego wniosek limit kredytu kupieckiego. DOSTAWCA 
może w każdym czasie ograniczyć lub cofnąć limit w przypadku niedotrzymywania terminów 

płatności, niedostarczenia wymaganych dokumentów lub pogorszenia się sytuacji finansowej 
ODBIORCY. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie kredytu kupieckiego są zamieszczone 
na stronie WWW DOSTAWCY po zalogowaniu się i mogą być zmieniane w dowolnym czasie. 

 



 

W przypadku niedotrzymania terminu widniejącego na fakturze ODBIORCA zapłaci odsetki oraz 

inne należności określone w Kodeksie Cywilnym lub w przepisach o obowiązujących terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych. 
Prawo własności do produktów będących przedmiotem dokonywanej transakcji przechodzi na 

ODBIORCĘ z chwilą zapłaty pełnej ceny zgodnie z fakturą. W przypadku niedotrzymania terminu 
widniejącego na fakturze ODBIORCA zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 

Art. 9. Gwarancja / rękojmia 
 
DOSTAWCY nie obowiązuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi na produkty objęte gwarancją. 

Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi na poszczególne produkty oraz terminy ich 
obowiązywania są określone na stronie WWW DOSTAWCY. ODBIORCY przysługują uprawnienia 
z tytułu rękojmi lub gwarancji na warunkach określonych w dniu zawarcia transakcji. 

 
Art. 10. Warunki szczególne 
 

DOSTAWCA ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych 
produktów, wynikające z wymagań narzucanych przez producentów (stosowna informacja w 
formie pisemnej, na stronie WWW lub w cenniku DOSTAWCY). Odmowa akceptacji tych 
warunków przez ODBIORCĘ upoważnia DOSTAWCĘ do odmowy przyjmowania zamówień 

ODBIORCY na te produkty. 
 
Art. 11. Wypowiedzenie umowy 

 
11.1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
11.2. Obie strony mają prawo rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim wypowiedzeniu 

dokonanym na piśmie. 
11.3. Okres wypowiedzenia odpowiada okresowi niezbędnemu dla wykonania wszystkich dostaw 
wynikających z transakcji zawartych do dnia wypowiedzenia. Z upływem wypowiedzenia 

zobowiązania pieniężne są natychmiast wymagane. 
 
Art. 12. Postanowienia końcowe 

 
12.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej rozmowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

12.2. W zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, w szczególności do korzystania z systemu 
internetowego DOSTAWCY, DOSTAWCA przetwarza dane osobowe osób związanych z 
ODBIORCĄ na zasadach określonych na stronie WWW DOSTAWCY – www.unibit.com.pl 

12.3. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 
właściwemu dla siedziby DOSTAWCY. Prawo wyboru sądu przysługuje DOSTAWCY. 
12.4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

 
………………………………………….     …………………………………………. 
Podpis DOSTAWCY      Podpis ODBIORCY 
(osoby upoważnionej do reprezentowania)     (osoby upoważnionej do reprezentowania) 
 
 



 

Załączniki: 

 
1. Kwestionariusz odbiorcy, 
2. Wniosek kredytowy, 

3. Wniosek o nadanie hasła dostępu do strony WWW. 
 
 

 
 

 


